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Enter pairing mode
Open up the charging case and press the button 
on the side for 3 seconds.

Увійдіть в режим утворення пари
Відкрийте зарядний футляр і натисніть кнопку 
збоку протягом 3 секунд.

Вход в режим сопряжения
Откройте отсек для зарядки и нажмите кнопку 
сбоку в течение 3 секунд.
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Connect earbuds
Turn on Bluetooth on smartphone, connect to 
realme Buds Air 2.

Підключіть навушники
Увімкніть Bluetooth на смартфоні, підключіться 
до realme buds Air 2.

Подключение наушников
Включите Bluetooth на смартфоне, 
подключитесь к наушникам realme Air 2.

Список Упаковки
Наушники

Наушники (S/M/L, M установлены по умолчанию)

Зарядный кабель типа-C 

Руководство пользователя

Гарантийный Талон

Примечание по температуре
Гарнитура должна использоваться в окружающей среде с температурой 0°C~45°C и влажностью 45%~85%, а 

температура хранения должна быть -20°C~35°C. Это может влиять на использование гарнитуры, и даже 

гарнитура и батарея могут быть повреждены в случае слишком высокой или слишком низкой температуры. 

Гарнитуру необходимо заряжать при температуре 0°C~45°C, она может быстро заряжаться при температуре 

15°C~45°C. Это может влиять на использование гарнитуры, и даже гарнитура и батарея могут быть повреждены 

в случае слишком высокой или слишком низкой температуры во время зарядки.

Пакувальний лист
Навушники

Насадки для вух (S/M/L, M встановлений за замовчуванням)

Зарядний кабель Тип-C

Керівництво користувача

Гарантійний Талон

 

Примітка щодо температури
Гарнітура повинна використовуватися в умовах 
навколишнього середовища з температурою 
0°C~45°C і вологістю 45%~85%, а температура 
зберігання повинна становити -20°C~35°C.  Це 
вплине на використання гарнітури, і  гарнітура й 
акумулятор можуть бути навіть пошкоджені в разі 
занадто високої або занадто низької температури. 
Гарнітура повинна заряджатися при температурі 
0°C~45°C, яка може бути швидка зарядка можлива 
при температурі 15°C~45°C. Це вплине на 
використання гарнітури, і гарнітура й акумулятор 
можуть бути навіть пошкоджені в разі занадто 
високої або занадто низької температури при 
заряджанні.

Packaging List
Earphone

Eartips (S/M/L, M installed by default)

Type-C charging cable

User guide

Warranty card

Basic Parameters
Model: RMA2003

Max power rate: ≤ 8dBm

USB type C input: DC    5.0V, 500mA

Operation frequency: Bluetooth2402-2480MHz 

Temperature Description
The headset shall be used under the environment 

with 0°C~45°C temperature and 45%~85% humidity, 

and the storage temperature shall be -20°C~35°C.  

The headset use will be a�ected and even the 

headset and battery may be damaged in case of 

too high or too low temperature. The headset shall 

be charged at 0°C~45°C which can be charged 

quickly at 15°C~45°C. The headset use will be 

influenced, and even the headset and battery may 

be damaged in case of too high or too low 

temperature when charging.

User Guide

Основні Параметри
Модель: RMA2003

Максимальна Потужність: ≤ 8dBm

Вхід USB тип C: DC    5.0V, 500mA

Робоча частота:Bluetooth2402-2480MHz

Основные Параметры
Модель: RMA2003

Максимальная Мощность: ≤ 8dBm

USB вход типа C: DC    5.0V, 500mA

Рабочая частота: Bluetooth2402-2480MHz 

Press and hold 10 seconds to factory reset.10s

3s

Touch function
Functioning area is in black circle.

Сенсорна функція
Функціональна область знаходиться в чорному колі.

Сенсорная функция
Функциональная зона обведена черным кружком.
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Touch twice to play or pause music, answer or end a call

Двічі натисніть, щоб відтворити або призупинити 
музику, відповісти або завершити виклик

Нажмите два раза, чтобы воспроизвести или 
приостановить музыку, ответить или завершить 
звонок

Touch three times to skip forward

Натисніть три рази, щоб промотати вперед

Нажмите три раза, чтобы перейти вперед

Press and hold 2 seconds on either side to decline an incoming call

Натисніть і утримуйте 2 секунди з обох сторін, щоб відхилити 
вхідний дзвінок

Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд на любой стороне для 
отклонения входящего вызова

Press and hold 2 seconds on both sides to switch between noise 
controlling modes.

Натисніть і утримуйте 2 секунди з обох сторін для перемикання між 
режимами управління шумом

Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд с обеих сторон для 
переключения между режимами управления шумом

Use with realme Link
Download realme Link to explore more features.

Використання з realme Link
Скачайте realme Link, щоб вивчити більше можливостей.

Использование с ссылкой realme
Загрузите realme Link, чтобы изучить дополнительные 
возможности.
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